
Józef Piłsudski (1867-1935) 
Piłsudski był świetnym dowódcą. 

Od początku pierwszej wojny światowej był           

zaangażowany w odzyskanie przez Polskę               

niepodległości. To właśnie jemu Rada Regencyjna 

przekazuje Polski Siły Zbrojne i władzę                

zwierzchnią nad nowo tworzącym się państwem.  

Tadeusz Rozwadowski (1866-1928) 
Po wybuchu pierwszej wojny światowej  został 

szefem 12 Brygady Artylerii  w armii Austro                            

- Węgier,  przyczyniając się m. in. do zwycięstwa  

pod Gorlicami oraz Jarosławiem. W 1918r. został 

oficjalnym szefem Sztabu Generalnego Wojska 

Polska i zajął się organizacją armii polskiej. 

Wincenty Witos (1874-1945) 
Od 1915 r w swoich przemowach otwarcie 
mówił o dążeniu Polski do odbudowy niepod-
ległego   i niezależnego państwa. W 1918r. 
stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej. 
W przededniu Bitwy Warszawskiej, objął sta-
nowisko premiera Rządu Obrony Narodowej . 

Ignacy Daszyński  (1866-1936) 
Założył Polską Partię Socjalno-Demokratyczną.                   

Po zakończeniu wojny stanął na czele utworzonego            

w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republi-

ki Polskiej i zobowiązał się do szeroko zakrojonych  

reform społeczno - gospodarczych. 

Roman  Dmowski  (1864-1939) 
Na początku  pierwszej wojny z jego inicjatywy              

zawiązano w Lozannie Komitet Narodowy           

Polski. Uznał on za przedstawicielstwo Polski             

państwa sprzymierzone w  1919r. 

Jan Paderewski (1860- 1941) 
Był premierem i ministrem RP od 1918r., wybitnym                   
kompozytorem i pianistą. Dzięki podróżom                                     
i koncertom zachęca do wspierania Polaków             

w walce o niepodległość. 

Wojciech Korfanty (1873-1939) 
25 października 1918r. wystąpił w niemieckim                    

parlamencie z żądaniem przyłączenia państwa                                

polskiego wszystkich polskich ziem zaboru       

pruskiego. 

OJCOWIE POLSKIEJ NIEPODLEGŁOŚCI 
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  Biało-czerwona               
Flaga Polski 
Wielu oddało życie w jej obronie. 

Dziś bez strachu można ją prezentować 
na trybunach stadionu, na szkolnych uroczy-
stościach, w urzędzie i przed własnym domem.           
Biało - czerwona flaga - symbol  
naszego państwa i narodu. Jest z nami we 
wszystkich ważnych i uroczystych chwilach, 
również w czasie żałoby, gdy umierają lub giną 
wybitni i odważni Polacy. 
       Barwy flagi Polski  złożone są z dwóch 
poziomych pasów: białego oraz czerwonego                  
i są odwzorowaniem kolorystyki godła                   
państwowego, który stanowi orzeł biały na 
czerwonym polu. Zgodnie z zasadami                           
heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, 
a dolny czerwone pole tarczy herbowej.                 
Kolory te według symboliki używanej                            
w heraldyce mają następujące znaczenie:                                                
- koloru białego używa się w heraldyce jako 
reprezentację srebra. Oznacza on także                
wodę, a w zakresie wartości duchowych                   
czystość i niepokalanie,                                                                 
- kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi.      
a z cnót oznacza odwagę i waleczność. 
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11 Listopada 
Data, która wygrała 

 
Rankiem 11 listopada 1918 r.                   

w wagonie kolejowym w lesie  Compiegne 
podpisano rozejm kończący I wojnę                    
światową i potwierdzający klęskę Niemiec. 
Tego samego dnia  Józef Piłsudski ponownie 
stanął na czele polskich sił zbrojnych. Rada 
Regencyjna w krótkim ,,Orędziu do Narodu 
Polskiego’’ informowała, że ,, wobec                  
grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego 
i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich 
zarządzeń wojskowych i utrzymania porząd-
ku w kraju przekazuje władzę wojskową                   
i naczelne dowództwo wojsk polskich jej 
podległych, Brygadierowi Józefowi                   
Piłsudskiemu.’’ 
 Żadne z tych wydarzeń  nie było 

równoznaczne z odzyskaniem niepodległo-

ści. Wojna skończyła się na zachodzie                

Europy, ale Polacy musieli walczyć jeszcze 

kilka lat.  To nie był czas na świętowanie. 

Dla podtrzymania ducha w narodzie                   

w pierwszą niedzielę po 11 listopada                  

organizowano jednak uroczystości                 

wojskowe, parady, dekoracje bohaterów. 

Data jednak przybladła w obliczu ,, Cudu 

nad Wisłą’’ 15 sierpnia 1920 r. Trzy lata     

później w ,,rocznicę wiekopomnego                      

rozgromienia nawały bolszewickiej pod 

Warszawą’’ władze ustanowiły Święto               

Żołnierza. Marszałek Piłsudski wycofał się               

z życia publicznego.  

 
 11 listopada wrócił do łask                          
po przewrocie majowym i stanął na czele             
rządu.  Ogłosił ,, W dniu 11 listopada państwo 
polskie obchodzić będzie 8 rocznicę zrzucenia 
jarzma niewoli i uzyskania pełnej, faktycznej 
niezawisłości. Data powyższa winna pozostać 
w stałej pamięci społeczeństwa i utrwalić się             
w umysłach młodego pokolenia.’’                                   
Po raz pierwszy  w tak jednoznaczny  sposób 
powiązał dzień, w którym objął zwierzchnictwo 
nad wojskiem, z uzyskaniem przez Polskę,                     
„pełnej, faktycznej niepodległości.’’                    
Nie wspomniał o Radzie Regencyjnej, która 
przekazała mu tę władzę, ani o rządzie. 
              Dla podkreślenia znaczenia tej daty 
celebrowano ją coraz uroczyściej.  
Wskazany przez Piłsudskiego dzień stawał się 
jednym z  trzech najważniejszych świąt, obok               
3 maja i 15 sierpnia . Pełny status święta                    
państwowego nadano dwa lata po śmierci                  
Marszałka. 
 23 kwietnia 1937 roku Sejm przyjął 
ustawę rozpoczynającą się od słów:                         
 „Dzień 11 listopada, jako rocznica 
odzyskania przez Naród Polski niepodległego 
bytu państwowego i jako dzień po owe czasy  
związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskie-
go, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o 
wolność ojczyzny  - jest uroczystym Świętem 
Niepodległości.’’ 

  
Odzyskanie niepodległości                                           

nie nastąpiło z dnia na dzień, było długim                            
procesem z wieloma przełomowymi                            

wydarzeniami. 

 
Powszechnie przyjmuje się,  

że i  w legendzie, i w polskim godle 
występuje bielik  

zwyczajny - drapieżnik, który tak 
naprawdę orłem nie jest, gdyż                   

formalnie zaliczany jest do innego rodzaju ptaków 
ze wspólnej z orłami rodziny jastrzębiowatych.              

To największy ptak  szponiasty północnej   
Europy. Rozpiętość jego potężnych skrzydeł               

dochodzi nawet  do 240 cm. 
 
 

Orzeł patrzący w prawą stronę ze złotą koroną na 
głowie to w przypadku naszego herbu symbolicz-

ne ukazanie niepodległej Rzeczypospolitej. 
Zgodnie z zasadami heraldyki orzeł  

przedstawiony jest w pozycji bojowej.  

Skrzydła są rozłożone, a uzbrojone w szpony nogi 
wystawione do ataku. Całość jest  

wizualizacją widzianego od frontu orła  
nacierającego na ofiarę. 

 
 

W heraldyce dopuszczalne jest używanie srebra                 
i złota, które reprezentowane są przez barwy białą 
i żółtą. Dodatkowo w godle RP na tarczy pojawia 

się kolor czerwony. Od bieli orła i czerwieni tarczy 
wywodzą się barwy flagi Polski. 

 

 

Wzór godła RP z 2005 roku zachowuje  

wprowadzone w 1927 roku rozety. Ich dwa              

wierzchołki zostały jednak  zauważalnie  

skrócone, co prawdopodobnie było spowodowa-

ne faktem, że rozety te w powszechnej opinii na-

zbyt przypominały pięcioramienne gwiazdy                 

kojarzone z komunizmem. 

GODŁO POLSKI  

Głowa wraz z koroną 

Rozpostarte skrzydła ostre szpony 

Srebro, Złoto i Czerwień 

Rozety na skrzydłach 


